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Personel Eğitim Alma Hareketliliği


Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE (Erasmus Beyannamesi) sahibi bir
yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden
birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin
mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler
(işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise
faaliyet kapsamında desteklenememektedir.



Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi,
yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu
çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet
gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş
ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.



Personel Eğitim Alma Hareketliliği ile ilgili genel hükümler için Erasmus+ Uygulama El
Kitabı’na bakınız.

Başvuru Koşulları:


Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Batman Üniversitesi’nde
tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan
akademik/idari personel olması gerekir. Bu sayı başvuru ve bütçe durumuna göre bir
miktar daha arttırılabilir.



Kontenjan 4 kişidir. Bu sayı başvuru ve bütçe durumuna göre bir miktar daha arttırılabilir.

Faaliyet süresi:


Faaliyet süresi 3 iş günü (buna ek olarak gidiş ve dönüş 2 gün yol) ile sınırlıdır..



Faaliyetin en geç 31 Mayıs 2019 tarihinde sona ermesi gerekmektedir.

Başvuruda teslim edilmesi gereken belgeler:


Personel Başvuru Formu (bağlı bulunulan dekanlık/müdürlük/daire başkanlığı tarafından
onaylı)



T.C. Kimlik fotokopisi



1 adet vesikalık fotoğraf



Yabancı dil düzeyini gösterir belge (varsa)

Puanlama aşağıdaki tabloya göre yapılacaktır:
Değerlendirme Kriterleri
Yabancı dil (YÖK tarafından kabul edilen bir
yabancı dil sınav belgesinin ibrazı halinde, alınmış
olan puanun (100’lük sistemde) eklenecek yüzdesi)*

Puan
%30

Programdan ilk kez yararlanma

+20

Kabul mektubu olanlar

+10

İdari personel
Engelli personel
Erasmus Koordinatörlüğü bünyesinde çalışan
personel

+25
+5

Bir önceki yıl gitmeye hak kazandığı halde gerekçe
göstermeksizin gitmekten vazgeçme

+10
-30

Puanların eşit olması durumunda:


Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel,



Akademik personel başvuruları arasında ders verme yetkisi bulunmayan personel
önceliklidir.

*

Dil belgesi ibraz etmek isteğe bağlı olup, herhangi bir belge sunmayan personel için taban puana dil puanı
yüzdesi eklenmeyecektir. Ancak bu durumdaki Profesör ve Doçentler için dil puanı 65 olarak kabul edilecektir.

Seçim sonrası süreçte yapılacaklar:
Faaliyetten yararlanmaya hak kazanan personel bu aşamadan sonra yurt dışında eğitim
alacağı üniversite veya işletme ile doğrudan irtibat kurarak gideceği tarih, alacağı eğitim ve
diğer ayrıntıları görüşerek hem gönderen hem de misafir olunan kurum tarafından kabul
edilen bir Eğitim Planı (Training Plan) hazırlayarak resmi davet yazısı istemelidir.

Seçim sonrası koordinatörlüğe teslim edilmesi gereken belgeler:


Erasmus+ HE Staff Mobility Agreement_Training (İngilizce olarak doldurulacaktır)



Resmi davet mektubu



Vakıfbank Euro hesap bilgileri



Hibe Sözleşmesi (Erasmus Koordinatörlüğü ile imzalanacak)

Hibe Ödemesi


Erasmus+ hibesinin %80'i gitmeden önce, kalan %20'si ise döndükten ve işlemler
tamamlandıktan sonra imzalanmış olan hibe sözleşmesinde faydalanıcının belirttiği Euro
hesabına yatırılır.



[(Faaliyet günü + 2 gün seyahat) x (Günlük hibe miktarı)] + Seyahat hibesi şeklinde
toplam hibe hesaplaması yapılır.



Değişimden yararlanan personelin maaş ve diğer hakları aynen devam eder.



Dileyen personel eğitim alma hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanabilir.



Ayrıca Engelli personele ilişkin ilave destek ve imkanlar için tıklayınız.

